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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Lengyeltóti Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2010-ben szolgáltató könyvtárként ellátta 
a mozgókönyvtári feladatokat a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó 8 
településen. A feladat ellátásáról, annak módjáról szóló jelentésben az ellátást biztosító jogi és 
technikai előfeltételeket is bemutatjuk. 
 
1. A mozgókönyvtári ellátás jogszabályi és technikai feltételeinek kialakulása 
 
A helyi önkormányzat a felnőtt lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségeknek általános 
nyilvános könyvtári szolgáltatást köteles biztosítani. - mondja ki az 1991. évi XX. tv. 108. § 
(1) bekezdése.  
Ezt  „,....az önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti 
társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásainak 
megrendelésével teljesíthet”-i  (1997. évi CXL. tv. 64. §. 1.2.)   
Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán a könyvtáros szakma 2003-2007-es stratégiai 
ciklus tervezésénél a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Főosztálya 
munkacsoportokat szervezett a főbb stratégiai elképzelések felvázolására. A stratégiai célok 
közül kettő: „Az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása a 
demokrácia és az esélyegyenlőség érdekében.”; „A regionális könyvtári ellátás 
megteremtése”;  arra irányultak, hogy az információhoz és dokumentumokhoz való 
hozzáférés a kistelepüléseken is lehetővé váljon, hogy a fent idézett törvényi elvárás 
teljesüljön. 
A munkabizottság megvizsgálta ennek az elvárásnak a teljesülését, s a vizsgálat eredménye 
alapján kidolgozta e könyvtári feladat ellátásának fő eszközét, a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszert (KSZR). „A KSZR célja: hogy a kistelepülésen élők közvetve vagy közvetlenül 



hozzáférjenek igényüknek megfelelően a hatékony és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. A 
KSZR a települési önkormányzat törvényi kötelező feladatainak teljesítését segíti elő.” - 
fogalmaz a koncepció. 
A KSZR koncepció az alábbi ellátási formákat támogatja: 
a, a település önkormányzata önálló könyvtárat tart fenn, s ezen önálló könyvtáraknak a 
KSZR kiegészítő, megrendelhető szolgáltatásokat nyújt (például az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer elérhetőségét, közös képzéseket) 
b, a település önkormányzata megvásárolja a könyvtári szolgáltatást arra alkalmas 
könyvtáraktól, (könyvtár-ellátási tapasztalatokkal rendelkező nagyobb városi könyvtáraktól) 
 
E koncepció nyomán születtek meg az első kistérségi könyvtári ellátással kapcsolatos olyan 
rendeletek, melyek normatív támogatást biztosítottak a feladat ellátására:  „A többcélú 
kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési 
támogatásáról” l5/2005. (I. 19.) Korm. Rendelet. és a „A többcélú kistérségi társulások 
megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról” 36/2005. (III. 
1.) Korm. Rendelet 
 
E rendeletek mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó rendelkezései szerint látja el a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi  Társulás és a szolgáltató könyvtár a kistérség 
könyvtárainak mozgókönyvtári ellátását, így a teljesítést is e rendelkezések szerint mutatjuk 
be.  

2. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi  Tárulás 2008-ban felvállalta a könyvtári ellátás közös 
megoldását is és „Alapító Okiratában” létrehozta ennek érdekében a  Pogányvölgyi többcélú 
Kistérségi Társulás Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszert hogy a Társuláshoz tartozó 
településeken megvalósuljon egy egységes, internetes szoftver támogatásával működtetett, a 
települések nagyságrendjét, szükségleteit figyelembe vevő könyvtári és információs 
szolgáltató rendszer.  
 
A KSZR célja: 
Az együttműködő települések a könyvtári szolgáltatások színvonalának emelése és egyben 
hatékonyabbá tétele érdekében, figyelembe véve az országos kistérségi ellátásfejlesztés 
(KSZR) szakmai koncepcióját, többcélú kistérségi társulás keretében létrehoztuk a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszert 
(továbbiakban KSZR).   
 
A KSZR szakmai feltételei: 
– Az alapvetően a kistérség településein már működő könyvtári rendszer tapasztalataira épülő, 
de új szolgáltatási formákat és lehetőségeket kialakító rendszerhez szükséges szakmai háttér a 
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárban és a kistérséghez tartozó nagyobb 
könyvtárakban megvan.  Ez tervszerű állománygyarapítást, szakszerű állomány-nyilvántartást 
és rendszeres – negyedévenkénti – könyvszállítást és könyvcserét lehetővé tevő 
együttműködés. Az együttműködés résztvevői évente megújulóan megállapodást kötnek a 
Lengyeltóti Városi Könyvtárral a feladat ellátására és ebben a megállapodásban jelöltük meg 
az arra az esztendőre szánt dokumentum-beszerzési összeget is. 
Ennek a rendszernek a tapasztalatai jól hasznosíthatók az új rendszer kiépítésében és 
fenntartásában.  



 
A KSZR működtetése: 
A KSZR működtetésével megbízott Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár az 
alábbi feladatokat látja el: 
1. Dokumentumok eljuttatása a kistérség könyvtáraiba; illetve a könyvtárakon keresztül a 
kistérség lakóinak 
2. A KSZR elektronikus szolgáltatásainak (elektronikus információ és dokumentumcsere, 
kistérségi információs rendszer, elektronikus szakmai kommunikáció) működtetése 
3.. A rendszer könyvtárosainak folyamatos képzése 
4. Módszertani felügyelet és gondozás. 
 
Jelentésünkben ennek módjáról és költségeiről számolunk be a két, már említett 
alaprendelkezésben és a feladat-ellátási tervben megfogalmazódó elvárások szerint.  
 
„A többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2010. évi normatív 
működési támogatásáról”  

Mozgókönyvtári feladat 
10. § (1) A Társulás a mozgókönyvtári feladat ellátását az alábbi feltételek 

teljesítésével biztosítja: 
a) a feladat ellátását Társulás keretében vállaló települési önkormányzatok, amelyek 

nyilvános könyvtárral nem rendelkeznek, megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat nyilvános 
könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató); 

b) az a) pont szerinti felek 2010. február 15-ig szerződést kötöttek a könyvtári 
szolgáltatás nyújtására;  

A településekkel időben megkötöttük a megállapodást. 
c) a nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely 

kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a kihelyezett könyvtári állomány elhelyezhető, a 
könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári 
szolgáltatások fogadhatók;  

d) a Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb 
feltételek biztosításáról:  

da) szolgáltató és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcsere és 
megrendelések fogadása, továbbá  

db) a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszközök működtetése.  
A Társulás ezt az KSZR megszervezésével, kialakításával és Lengyeltóti Városi 

Művelődési Ház és Könyvtár általi működésével biztosítja.  
(2) Támogatást a Társulás abban az esetben igényelhet, ha legalább négy nyilvános 

könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzat számára biztosítja a mozgókönyvtári 
szolgáltatásokat. 

(3) A mozgókönyvtári szolgáltatás fenntartásáról a Társulás gondoskodik, illetve - 
megállapodás alapján - támogatásban részesítheti a szolgáltatót. 

A Társulás ezt az KSZR keretében, a Lengyeltóti Várossal kötött megállapodás 
szerint, az önkormányzat intézménye, Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár által 
tartja fenn. 

(4) A támogatást a Társulás a könyvtári szolgáltató hellyel rendelkező települési 
önkormányzatok száma alapján igényelheti. 

A Társulás területén Gyugy, Szőlősgyörök, Hács, Kisberény, Öreglak, Somogyvár, 
Somogyvámos, Pamuk után igényelhette és igényelte a normatív támogatást a Társulás. 

(5) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a Társulás az (1)-(4) bekezdés 
szerinti feladatellátásról legkésőbb 2010. február 15-től gondoskodik. 



 
A Társulás 8 településre kért és kapott normatív támogatást. A szolgáltató könyvtár fontosnak 
tartotta, hogy a településen belül olyan helyeken létesüljön szolgáltató hely, amely más okból 
is látogatott, s lehetőleg rendelkezik közösségi internetes hellyel, hiszen ez biztosítja az ott 
elérhető könyvtári szolgáltatások teljességét. Azt is megfogalmazta a szolgáltató könyvtár a 
települések önkormányzata felé, hogy legyen cél a hetenkénti könyvtári szolgáltatás minél 
előbbi beindítása. Minden település biztosította a szolgáltató helyet. 

 
Folyamatos a rendszer telepítése és a használók oktatása a kistérség településein. A rendszer 
főbb szolgáltatásai: 

- Elektronikus dokumentumok kérése és a kérések adminisztrációja, kapcsolat az ODR-
hez 

- Dokumentumok küldése és fogadása (feltöltése) elektronikus formában (a kistérség 
helyi dokumentumtermelésének közzétételére is) 

- Online katalógus 
- Egész kistérségre kiterjedő eseménynaptár 

 
A dokumentumok szállítását a ellátott település személygépjárműve látja el. 
 
A KSZR-ben elérhető szolgáltatások: 
 
A KSZR-ben ma a kistelepülések könyvtárai számára helyben (a település biztosította 
könyvtári szolgáltató helyen) elérhető szolgáltatások száma jelentősen növekedett. 
 
 
Állománygyarapodás a KSZR-ben: 
 
A jó minőségű könyvtári szolgáltatások egyik alapfeltétele a friss, jó, megfelelő ütemben 
gyarapodó, gondozott állomány.  
A Társuláshoz tartozó, nyilvános könyvtárral rendelkező 8 település 2.400.000-Ft értékben 
támogatta a dokumentumvásárlást.(817 kötet+folyóiratok) 
 
Egyéb gyarapodás a KSZR-ben: 
Gyugy: 1 db laptop, Hács: bútorok, 2 db nyomtató, Kisberény: bútorok, rács, Öreglak: 
bútorok, Somogyvár: rendezvény, bútorok, Somogyvámos: bútorok és számítógép, 
Szőlősgyörök: gyerekműsor, betlehem. 
 
Személyi állomány: 
A települések elsősorban maguk biztosítják a településeken a könyvtáros személyét.  

 

 

Lengyeltóti, 2011. április 4. 

                                                                              

                                                                              Peitlerné Takács Éva 

                                                                                        igazgató 

 
 



II. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
 
Jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2010. évre vonatkozó mozgókönyvtári 
feladatellátás normatíva felhasználás elszámolását. 
 
Jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a 2011. évre vonatkozó kiadások tervezett 
listáját. 
 
Az önkormányzatoknak 2011. május 15-ig kell nyilatkozniuk a Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának a települések 2011. évre vonatkozó normatíva 
összegeinek felhasználási céljáról. (2. sz. melléklet szerint). 
 
                                                                                        
                                                          
                                                                                         Peitlerné Takács Éva 
              igazgató 
                                                                                                                                     
 
 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat 
elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mozgókönyvtári feladok 
ellátására vonatkozó 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta. Az érintett 
képviselő-testületeknek elfogadásra javasolja.  
Az önkormányzatok 2011. május 15-ig nyilatkoznak a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatójának a települések 2011. évre vonatkozó normatíva összegeinek 
felhasználási céljáról. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határid ő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 4.                                          
                                                                                                   Zsombok Lajos 

                     elnök 
 
Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző                                                                             
                                                                                                                         

  

 


